
LUFTRENSER

Luftrenser med 
Ururu streamer-
teknologi
MCK70YV

Flash Streamer

Luftbefugtning
 › Befugtning og rensning i én enhed
 › Ren luft takket være renseteknologier
 › Opfanger fine støvpartikler

 › Kraftig sugeevne og hvislende lydløs, ideel til 
store rum

Befugtning og luftrensning i én enhed
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MCK70YV

MCK70YV-YB

Indendørsenhed MCK 70YV
Anvendelse Som gulvmodel
Egnet rumstørrelse m² 48 (1) / 96 (2) / 375 (3)
Mål Enhed HxBxD mm 600 (4)x395 x287 
Vægt Enhed kg 12,5 
Kabinet Farve Hvid (N9.0)
Ventilator Type Flerbladet ventilator (Sirocco ventilator med afskærmning)

Luftmængde Luftrensende 
drift

Lydløs/Lav/
Medium/Turbo

m³/t 60 /132 /210 /420 

Befugtende 
drift

Lydløs/Lav/
Medium/Turbo

m³/t 102 /132 /210 /420 

Lydtryksniveau Luftrensende 
drift

Lydløs/Lav/Medium/Turbo dBA 18 /27 /37 /54 

Befugtende 
drift

Lydløs/Lav/Medium/Turbo dBA 23 /27 /37 /54 

Befugtende drift Strømforbrug Lydløs/L/M/Turbo kW 0,011 /0,012 /0,018 /0,068 

Luftbefugtning Turbo ml/t 650 
Vandbeholders kapacitet l 3,6 

Luftrensende drift Strømforbrug Lydløs/L/M/Turbo kW 0,008 /0,010 /0,016 /0,066 

Lugtfjernelsesmetode Flash streamer + deodoriserende katalysator
Støvsamlingsmetode Elektrostatisk HEPA-filter
Luftfilter Type Polyethylenterephthalat netto
Tegn Element 01 Støvfølerlampe: 3 trin//PM 2. 5 sensorlampe: 3 trin/Lugtfølerlampe: 3 trin//Fugtighedsmåler: 20 % - 90 %/

Fugtighedsindstilling: Lav/Standard/Høj/Luftstrømningshastighed: Stille/Lav/Standard/Turbo/
AUTO FAN-tilstand/Econo-tilstand/Anti-pollen-tilstand/FUGTIG-tilstand/CIRKULATION-tilstand/

Vandforsyningslampe/Streamer-lampe/Lampe til anbefalingstilstand/Luftbefugter ON/OFF-lampe/
Sleep-tilstand/Børnesikringslås-lampe

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Type Befugtende luftrenser
(1) Dækningsområdet er passende for drift af enheden ved maksimal ventilatorhastighed (HH). Dækningsområdet angiver det rumareal, hvor en vis mængde støvpartikler kan fjernes på 30 minutter. | (2) Omregnet 
til NRCC-standarder fra testværdier i overensstemmelse med JEM1467. | (3) Omregnet til CADR-standarder fra testværdier i overensstemmelse med JEM1467. | (4) Driftslydniveauerne er et gennemsnit af værdier målt 
i 1 meters afstand fra forsiden, til højre og venstre for og ovenover enheden. (Disse er lig med værdierne i et lyddødt kammer) | Befugtningsmængden ændrer sig i overensstemmelse med indendørs og udendørs 
temperatur og luftfugtighed. Målebetingelser: 20 °C temperatur, 30 % fugtighed. | Elektrostatisk HEPA-filter og befugtningsfiltre er monteret i enheden.




